
Mededeelingen

over Mallophaga en Pediculi VI,

(met tekstfiguur) ^)

door

Dr. A. C. OUDEMANS,Arnhem.

Hoploplenra acanthopus (Burm. 1839). Er zijn 3, vermoe-

delijk zelfs 4 vormen van Larvae. Deze hebben een week,

beschubd abdomen, dat dorsaal duidelijk van den thorax

afgegrensd en vóór rond is. Ventraal gaat het ongemerkt

over in het gedeelte, dat tusschen de 6 coxae ligt: het

sternale gedeelte.

Larva I. Het abdomen hangt, om zoo te zeggen, aan

den thorax. Het is, afgezien van 2 uiterst kleine, ventrale

haartjes vóór den anus, haarloos.

Larva II. Het abdomen ligt dorsaal iets over den meta-

thorax; toch is het duidelijk van den thorax gescheiden,

niet ermede vergroeid. Aan het abdomen zijn dus alle

segmenten aanwezig, al kan men ze niet van elkander onder-

scheiden. Wèl kan men aan den vorm der twee tracheeën-

stammen zien, waar de stigmata ongeveer liggen moeten.

Aan mijne preparaten kon ik de stigmata niet zien en hun

aantal niet bepalen. Er moeten stigmata zijn; want,

tracheeën ontstaan door instulpingen der huid. —Verder

onderscheidt zich de Larva II van de Larva I door het bezit

^) Mededeeling I verscheen in de Entomologische Berichten
V. 2, n. 48, I. VII. 1909, p. 334—335; — II in V. 3, n. 49, I. IX, 1909,

p. 6; —III in V. 3, n. 63, I.I. 1912, p. 218—224; —IV in v. 3, n. 67,

i.IX. 1912, p. 278 —279; —V in V. 6, n. 131, i.V. 1923, p. 163 —168.

—Ongenummerde mededeelingen verschenenen in het Tij dschr ift

voor Entomologie v. 55, Verslagen p. XXVII —XXVIII, 20. III. 1912

en V. 56, Verslagen p. XLVIII— XLIX, 25. VII. 1913.
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van 4 lange borstels (2 dorsale en 2 ventrale) aan den rand

van het negende (niet van het 8^, zooals beneden blij-

ken zal) segment. Vóór deze 4 lange borstels dragen

eenige individuen (niet alle; sexueel dimorphisme?) vier zeer

korte borsteltjes (2 dorsale en 2 ventrale) aan den rand van

het 8^ segment. Verder nog, dorsaal, 2 borsteltjes vóór den

anus en, ventraal, 2 borsteltjes op de papillen, die de ven-

trale lange borstels dragen. Andere haren, of borstels, zijn

niet aan het abdomen te vinden (wèl bij Polyplax, waar

zelfs pleurieten ontwikkeld zijn),

Larva III. Deze onderscheidt zich van de Larva II door

het bezit van 8 lange borstels (4 dorsale en 4 ventrale),

waarmede de rand van het achste en het negende
(niet van het 7^ en 8^, zooals beneden blijken zal) seg-

ment versierd zijn. En van de Adulti door het gemis van

chitineuse platen en talrijke haren aan het abdomen ; want,

ook deze Larva III bezit, afgezien van de 4 zeer korte anale

borsteltjes, geen andere haren dan de 8 genoemde. Vóór de

8 lange borstels treft men bij eenige individuen (niet bij

alle ; sexueel dimorphisme ?) aan den rand van het 7^ seg-

ment 4 zeer korte borsteltjes (2 dorsale en 2 ventrale). —
Onder die Larvae III zijn er, die een $ ingesloten hebben

;

deze bezitten alle die 4 zeer korte borsteltjes.

Larva IV? Ik bezit eene Larva, die vóór de 8 lange

borstels aan den rand van het 7^ segment 2 (niet 4) dor-

sale, slappe borstels draagt, die ongeveer Ys ^^ ^/b
^^'"^ ^^

lengte van de 8 lange borstels hebben. Deze Larva ziet

eruit, alsof zich daarin een Adultus begint te ontwikkelen
;

maar de sexe is niet te bepalen. Larva III masculina ?

Aberratie ?

Ook de Adulti bezitten die 8 lange borstels.

Nu bezit ik eene Larva II, die bezig is, in eene Larva III

te veranderen. De huid van het abdomen der Larva II is

sterk opgeblazen, óf wel, het abdomen der zich ontwikke-

lende Larva III is gekrompen (zie de figuur). Aan de randen

van het scherp van den thorax gescheiden ab-

domen ziet men kepen (insnijdingen) : de grenzen tusschen

de segmenten. En zoo tel ik tien segmenten (niet 9 !).

Het eerste segment ligt over den metathorax, zoodat het
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te begrijpen is, dat het tot dusverre bij de Adulti niet ge-

vonden is. Zie echter hier beneden.

Er is nog meer. ToevalUg zijn de twee tracheeënstammen

duidelijk waarneembaar (zie de figuur). Zij bestaan ieder uit

vetmoeieljj^
t«.u.kxlntuLg.

Lâi-Vâ.

negen boogjes, die met hunne convexe zijde mediaad ge-

richt zijn. Van de punten, waar twee boogjes elkander raken,

loopt eene tweemaal dunnere trachee, zonder spiraaldraad,

naar den rand van het abdomen ; wat heel natuurlijk is
;

want, tracheeën ontstaan door instulping der huid. Zoo

staat dus vast, dat de Larva III acht paren stigmata
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bezit, die aaii den rand (de voorste iets dorsaal, de ach-

terste iets ventraal) gelegen zijn, en bovendien zóó klein

zijn, dat zij, tusschen die tallooze, ronde, aaneengesloten

schubjes, niet te vinden zijn.

Er is nog meer. Die dunnere tracheeën loopen dwars

door de ruimte tusschen het abdomen der Larva III en de

huid der Larva II, zoodat met zekerheid uitgemaakt is, dat

ook het abdomen der Larva II uit tien (niet uit 9) seg-

menten bestaat, en bovendien acht paren stig-

mata bezit.

Er is nog meer. Aan het segment, dat het 8^ stigmenpaar

draagt, bevinden zich de voorste 4 der 8 lange borstels.

Dat segment is dus het achtste, niet het ze-

vende, zooals tot dusverre aangenomen werd.

Het volgende viertal borstels bevindt zich aan het negende
segment; het tiende bevat de anus.

Er is nog meer. Met een —|—heb ik, links, aangegeven,

waar ik nog een e negende, zeer dunne trachee van

de huid der Larva II zag. Deze viel samen met een der

twee borstels, die uit het <f segment der Larva III ontspringt
;

hier verloor ik haar uit het oog. Aan de rechter zijde kon

ik deze trachee niet vinden. Evenmin kon ik in het lichaam

der Larva III iets vinden, dat op de aanwezigheid van eene

negende trachee (of stigma) zoude duiden kunnen. Maar

die ééne linker trachee is voor mij een bewijs, dat er

negen paren abdominaalstigmata zijn kunnen.
Beziet men de figuur aandachtig, dan is van de zesde en

zevende trachee der Larva II duidelijk het lumen te zien.

Waarom dat bij de andere tracheeën niet het geval is, is

mij niet duidelijk.

Dat men dwars door de ruimte tusschen het abdomen

der Larva III en de huid der Larva II ook den endeldarm

der Larva II ziet gaan, spreekt vanzelf, daar ook het rectum

door invaginatie der huid ontstaat.

Bij de Adulti vindt men stigmata aan het 4* tot 8^ seg-

ment, dus slechts 5 paren (bij Polyplax aan het 4*= tot 9^,

dus 6 paren). Aan de basis van het abdomen ziet men, ter

weerszijden, eene kromme, driehoekige, caudaad gerichte,

los over den rug liggende apophyse, die aan den buitenrand
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zeer sterk gechitiniseerd is. Dat is eene apophyse van het

pleurici II (ontbreekt bij Polyplax]. -^ Tusschen deze twee

apophysen ziet men een grof geschubd, of gekorreld ge-

deelte weeke huid, dat, naar mijne opvatting, tot het

eerste segment behoort; aan den achterrand van dit

iets verheven, kussenvormige gedeelte ziet men 2 zeer korte

haartjes. Het eerste segment heeft dus geen tergieten, geen

pleurieten, geen sternieten. —Het tweede segment
heeft een tergiet met twee paar borstels aan den achterrand,

verder de boven beschrevene pleurieten en een sterniet met

acht borstels aan den achterrand. — Het derde seg-

ment heeft een tergiet met 2 paar borstels aan den achter-

rand, ter weerszijden een pleuriet met eene korte, dolk-

vormige, caudaad gerichte apophyse (deze is homoloog met

de op den rug liggende apophyse van Polyplax ; zie Enderlein

in Zool. Anz. v. 29, n. 6 Juli 1905, p. 193, f i) en een

sterniet met 7 borstels aan den achterrand : één mediane,

? daarnaast, alle 3 fijn ; deze drie worden geflankeerd door

2 paren zeer zware, onderling divergeerende borstels.

Tot zoover zijn (ƒ en $ aan elkander gelijk. Nu heeft

Enderlein (1. c, p. 192) op een opvallend sexueel dimor-

phisme bij het genus Polyplax gewezen. —P. 194 heet het:

,, Dagegen tritt ein Sexualdimorphismus bei der nahe ver-

wandten Gattung Hopopleura Enderl. nicht auf, die cf

gleichen in grosen und ganzen den Ç völlig, nur sind sie

etwas kürzer und gedrungener". — Ik kan thans mededeelen,

dat ook bij Hoplopleura (althans bij acanthopiis) zulk een

dimorphismus voorkomt.

Bij de $ zijn de tergieten en sternieten IV in één breede

en een smalle, en V—VIII ieder in 3 smallere verdeeld; al

deze dwarsbanden hebben 7 of meer borstels aan den achter-

rand ; men telt dus 13 zeer smalle banden; soms zijn deze

moeilijk te zien, maar dan verraadt de borstelrij hunne

aanwezigheid.

Bij het cf heeft het 4^ segment een onverdeeld tergiet

met 12 à 13 borstels aan den achterrand, en een in 2 smal-

lere verdeeld sterniet; het 5^ tot 7^ segment 2 smalle tergieten

en 2 smalle sternieten.

Wat verder de pleurieten betreft: pleurieten IV vertoonen
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eene langere, iets mediaad gebogene, dolkvormige apophyse.

Pleurieten V bezitten eene breede, meer vierkante apophyse,

die distaal min of meer bified is, en waarvan de interne tand

langer is dan de externe. Pleurieten VI gelijken op IV, maar

de binnenland der minder breede apophyse is langer. Pleu-

rieten VII gedragen zich afwijkend : soms is er geen apophyse,

soms wèl een; soms eenerzijds geene, anderzijds eene lange
;

soms beiderzijds eene zeer lange ; en dàn gelijkt deze op

de dolkvormige van pleurieten IV. Pleurieten VIII en IX

missen apophysen.

Vaneene andere soort Hoplopleura, van Mus rattus,

Garoet, VV. Java, bezit ik slechts één c/ ; dit heeft aan pleu-

rieten IX, ter weerszijden, een rudimentair stigma.

Verder zijn alle tergieten onverdeeld en van de

sternieten zijn het 4^ tot 7^ in tweeën verdeeld.

Van eene derde soort, van y]'/?^^' r«//«j', Batavia, bezit

ik slechts één cf ; dit bezit op het linker pleuriet IX een

nog sterker rudimentair stigma (bijna niet te zien)

en op het rechter geen. Tergieten en sternieten als bij de

laatst genoemde.

Vraag. Zijn deze 2 ,, soorten" wellicht aberraties van

acanthopus ?


